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Fatsa Ticaret Odası Başkanı Tayfun Karataş, katıldığı bir proğramda; “Görevimin sonunda
Fatsa’ya ihanet edenleri ifşa edeceğim” demiş... Sayın Karataş’ın bu açıklamasından,
Karataş’ın şu an bir baskı altında olduğu anlamı çıkıyor...
“Şu an konuşursam başıma iş alırım” anlamı çıkıyor... 
“Şimdi ifşa edersem, Fatsa’ya yapacağımız hizmetlere engel olunur” anlamı çıkıyor... 
“İhanet edenler beni afaroz eder” anlamı çıkıyor... 
Bu ihtimalleri ve olabilirlikleri çoğaltmak mümkün... 
Ancak ; Fatsa, evet, yıllardan beri her alanda zaman zaman bir ihanet çemberi içinde yönetildi...

İhanet çemberi tohumlarının atılmasında Fetö  ihanetinden yargılanan, eski kaymakam
Şehabettin Harput’un katkıları vardır...
Ve, tabiri caiz ise su başları hain zihniyetliler tarafından tutulmuştur...
Fatsanın tertemiz insanları, gençleri,  o hain zihniyet tarafından vatanını sevmeyenler olarak
nitelendirilmiş, dışlanmışlardı... 
Çünkü, ihanet çemberini oluşturan yapı, vatanseverleri böyle yakıştırmalar ve benzetmelerle
toplumdan dışlamadıkça, istedikleri gibi örgütlenemeyecekler, oluşturmak istedikleri ihanet
çemberinin ağlarını öremeyeceklerdi... 
Tayfun Karataş çok önemli bir yaraya parmak basmış... 
Fatsa’ya ihanet eden, kah devletin kurumlarında, kah siyasetin içinde, kim varsa sayın Karataş
hiç çekinmeden, tereddüt dahi etmeden, korkmadan ifşa etmeli... 
Fatsanın makus talihini cesaretiyle değiştirmelidir... 
Merhum Fikri Sönmez, merhum Mustafa Çamaş cesaretleriyle ve açtıkları çığırlarla bu güzel
ilçe-mizin çıtasını yükseklere taşıyan iki değerdir... 
(Bu söylemimden, diğer belediye başkanlarımızı ve görevini layıkıyla yapan bir çok kamu
görevlisini değersizleştirme anlamı çıkmasını asla istemem.)
Şimdi cesaretli, dirayetli, halkıyla iç içe geçmiş, ilçemizin ekonomik ve kültürel alanda
gelişmesini sağlayacak vizyon sahibi insanlara, adam gibi adamlara ihtiyaç var... 
Zira, çağ dijital çağı artık... 
Gün geçtikçe nüfus olarak çoğalan Fatsa’da, hizmetlerin de aynı paralelde çoğalması, güzel
ilçemizin ekonomik girdilerinin artması gerekmektedir... 
Fatsa bu konuda emsallerinden hep bir adım önde olmalıdır... 
Tayfun Karataş vizyonu ve misyonuyla Fatsa’mızın kanayan yarasına parmak basmıştır... 
Bu güzel ilçeye her alanda ihanet edenler, bilinmelidir...
“TÜRKİYE KARAR VERİRSE...!!!”
Anayasa hukukçusu Prof.Dr. Ersan Şen, bir televizyon proğramında,  Türk lirasının sürekli
değer kaybının nedenini bir çok açıdan sorgulayarak, Cumhurbaşkanına neden diye sordu... Er
san Şen konuşmasının bir bölümünde 
“Niye Türk lirasına güvenmiyor bu millet, sebep ne.. 
Yahu sebep ne... 
Niye benim milli para birimime, benim parama millet güvenmiyor... 
Bi defa sayın Cumhurbaşkanı etrafındaki danışmanlarını  gözden geçirmeli... 
Bi bakmalı şöyle bir... 
Yanlış mı yönlendiriliyor, bi şeyler yanlış gidiyor, ayaklar yere basmıyor... 
Toplumun hissettiği, gördüğü ile, topluma naklettirilen, anlatılan aynı değil...” 
dedi... 
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Ersan Şen’in o konuşmasının tamamını buradan aktaracak değilim ... 
Sayın Cumhurbaşkanı sadece ekonomi ve para politikalarında değil, bir çok alanda ve konuda,
danışmanları tarafından ya yanlış bilgilendiriliyor, ya da danışmanlar dinlenmiyor... 
Gidiş iyi görünmüyor... 
Hiç bir şey iyi gitmiyor... 
Bir yıl önce 40 torba, bir ton soba kömürünü 1250 tl den aldım... 
Bu yıl Fiyatlar 3800, 4000 tl ye fırlamış... 
Bu kötü gidişin iyi gitmesi için alınacak bir çok olumlu kararlar var... 
Yeter ki, ayakları yere basan kararlar alınsın ve aydınlık geleceğe atılan adımlar ülkemiz
yararına atılsın... 
Türk siyasetinin bir dönemine damga vuran merhum Turgut Özal’ın şu sözünü hatırlatmakta
fayda var diye düşünüyorum... 
“BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇ BİR ŞEY YOKTUR. TÜRKİYE KARAR VERİRSE HER ŞEYİ
BAŞARIR”
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